การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวายอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองลาดสวาย โดยมีนางสาววิชาดา ใจชู
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองลาดสวายเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 69 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2)เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ
เกี่ยวกับ
ปญหา(ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 69คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
32คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 94ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและรอยละ 6ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงาน
โครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 35ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1
เดือน รอยละ 25ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12เดือน และรอยละ 15ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6
เดือนและมากกวา 1-3 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 95 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและรอยละ 3มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 56เห็นดวยกับการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวายรอยละ 34ไมแสดงความคิดเห็น และรอย
ละ 10 ไมเห็นดวย ผูตอบแบบประเมินรอยละ 37เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ
จากผูนําชุมชน รอยละ 33จากสื่อเอกสาร และรอยละ 17จากเจาหนาที่ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 75เห็นวา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 15การฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล และรอยละ 10 การเผาในเตาเผา หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบ
แบบประเมินรอยละ 41ยินดีรอยละ 34ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 25ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณ
ใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 41ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 37 ไมยินดีและรอยละ
22 ยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
2. เปนโครงการที่ดี สงเสริมในเรื่องการจัดการขยะและการคัดแยกขยะในชุมชน เอกสารประกอบการประชุม
มีประโยชน ใหความรู ความเขาใจมากขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติเองได ควรมีการดําเนินงานโครงการ
อยางตอเนื่อง
3. รถเก็บขนมูลฝอยควรดําเนินการจัดเก็บขยะใหตรงเวลา หรือเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บ เพื่อลดปญหา
ปริมาณขยะตกคางและสงกลิ่นเหม็นในพื้นที่

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ตอ)
4. ตองการใหการจัดการขยะในพื้นที่ ดําเนินตามกรอบนโยบายและแนวทางของรัฐบาล
5. เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกๆปรวมทั้งประชากร แฝงที่เขามาทํา
ใหปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเปนจํานวน มาก ประชาชนสวน ใหญ ไมมีจิตสํานึก ในการทิ้งขยะ ควร มีการ
จัดประชุม หรือจัดอบรมใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกตองใหแก ผูนําชุมชน เพื่อ
้

้

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

ทางโรงเรียนแยมสะอาดรังสิตมีโครงการคัดแยกขยะโดย
นําขยะบางสวนกลับมาใชประโยชน โดยการนําหลัก 3 R
มาใช คือ Reduce Reuse Recycle ขยะสวนใหญจะ
เปนกลองนม ถุงนม ขวดนม มีการนํามาทําความสะอาด
แลวประดิษฐเปนของใชตางๆเชน หมวก กลองทิชชู เปน
ตน บางสวนนําไปขาย ปญหาคือทางโรงเรียนขาดแคลน
เครื่องบดอัดขยะและน้ําสําหรับลางกลองนม และยังพบวา
เกิดปญหาน้ําเสียจากการชะลาง ซึ่งทางโรงเรียนจะตอง
ทําใหครบวงจรดวยการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้งลงสู
แหลงน้ํา สําหรับชุมชนลาดสวาย การคัดแยกขยะมี
หลายๆครัวเรือนที่เปนตนแบบ มีองคกรและชุมชน
คอนขางเข็มแข็ง มีหลายโครงการที่กําลังดําเนินการ
แตชุมชนยังมีปญหาเรื่องขาดผูนําชุมชนที่จะเปนแกนนํา
ในการดําเนินโครงการ ปญหาในการจัดการขยะคือ รถ
เก็บขนขยะและเจาหนาที่ไมเพียงพอ

สรุปในภาพรวม ขอใหทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวมในการจัดการขยะ โดยเริ่มตั้งแตระดับ
ครัวเรือน ลดปริมาณขยะใหเหลือนอยที่สุด
ใหความรวมมือในการคัดแยกขยะแตละ
ประเภท ปริมาณขยะก็จะลดลงและสิ่งที่ชุมชน
เสนอมาคือ ตองการใหหนวยงานรัฐใหความรู
เกี่ยวกับการจัดการขยะ วิธีการกําจัดขยะ
รวมทั้งเทคโนโลยีการจัดการขยะ ขอดีขอเสีย
ของแตละเทคโนโลยี ใหประชาชนเขาใจและ
พรอมใหความรวมมือกับภาครัฐ

ประเด็น
2.

3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การจัดการขยะของเทศบาลเมืองลาดสวาย มีรถเก็บขน
ขยะ คิดอัตราคาบริการ 30 บาท ตอเดือน แตทางบานไม
ตองเสียคาใชจายในสวนนี้ เนื่องจากมีการคัดแยกขยะทุก
วันและนํากลับไปใชประโยชน โดยใหเหลือปริมาณขยะที่
ตองเผานอยที่สุด ยกตัวอยาง ขยะอินทรีย เศษอาหาร
ใบไม นําไปหมักทําปุย เปนตน
การจัดการขยะของโรงเรียนวัดคลองชันยังมีปญหาเรื่องถัง
ขยะไมเพียงพอและขาดความเขาใจในการคัดแยกขยะแต
ละประเภทยังตองมีการรณรงคการคัดแยกขยะอยาง
ตอเนื่อง และพบวาบางจุดมีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
สําหรับขยะรีไซเคิลทางโรงเรียนมีการคัดแยกขยะไว
จําหนาย แตมีขยะประเภททั่วไปที่มีปริมาณคอนขางมาก
และไมมีการคัดแยกขยะยังเปนปญหาที่จะตองหาแนว
ทางแกไขตอไป

คําชี้แจง

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวายอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองลาดสวายมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 33ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาล
เมืองลาดสวายดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ
90-100ตัน (ขอมูลป พ.ศ. 2558) เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ

90 ตัน

ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดเทศบาลเมืองลาดสวาย มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูใน
ปจจุบัน ดังนี้
• รถแบบอัดทาย จํานวน 8 คันความจุ 8 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 4 ป
• รถแบบอัดทาย จํานวน 6 คัน ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 5 ป
• รถแบบคอนเทนเนอร จํานวน 2 คันความจุ 8 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 8 ป
• รถแบบคอนเทนเนอร จํานวน 1 คันความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2ป
• รถแบบเปดขางเททาย จํานวน 1 คันความจุ 4 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 7 ป

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 30 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร /โรงงาน/สถานประกอบการ คิดตามปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จัดเก็บ
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 4,000,000 บาทตอป
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลเมืองลาดสวายไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
สงไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการกองบนพื้น ( Open
Dumping)การบริหารการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลจางเหมาเอกชนดําเนินการในที่ของเอกชน (บริษัทพัฒนาจักรกล)
อัตราคาจาง 270 บาทตอตัน

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท : 02-942-8410 ตอ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ตอ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

